BEZOEKERSREGELING VANAF 8/05/21
Beste bezoeker,
Vanaf zaterdag 8 mei gaat de nieuwe bezoekersregeling in. We zijn blij om terug meer
mensen in ons huis te verwelkomen, maar rekenen op de verantwoordelijkheid van onze
bezoekers om de richtlijnen en de nodige veiligheidsmaatregelen goed op te volgen. Het
coronavirus cirucleert helaas nog steeds waardoor we nog altijd het nodige moeten doen om
onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.
We sommen voor u hieronder nog eens de richtiljnen op:
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Het aantal verschillende bezoekers per bewoner is niet meer beperkt. Naast de
huidige 2 vaste bezoekers, mogen bewoners vanaf 8 mei ook andere bezoekers op
kamer ontvangen.
Per bezoek mogen er maximum 2 bezoekers aanwezig zijn op kamer. Kinderen
onder 12 jaar worden hier niet in meegerekend. Toch vragen we om dit zo beperkt
mogelijk te houden zodat een veilige afstand op de kamer kan bewaard worden.
Waar mogelijk stimuleren we om contacten met kinderen en jongeren buiten te laten
plaatsvinden.
Elke bezoeker vanaf de leeftijd van 12 jaar en waar mogelijk ook de bewoner draagt
een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek. Ook de afstandsregels en de nodige
handhygiëne dienen gerespecteerd te worden.
De bewoner mag bij 2 vaste bezoekers binnenshuis op huisbezoek gaan. We vragen
om dit wel steeds op voorhand te melden aan de verantwoordelijke en de nodige
praktische zaken (bv. tijdstip) af te spreken.
De sociale buitenbubbel van maximum 10 personen blijft behouden. Een bezoek in
buitenlucht blijft nog altijd de meest veilige manier van bezoek. Zoals in de vorige
nieuwsbrief aangegeven, kunt u extra stoelen terugvinden in de technische ruimte
van Hove (garagepoort die open staat).
De vaste tijdsloten voor bezoek in het woonzorgcentrum worden verder
aangehouden. Bezoek, zowel binnen als buiten, is mogelijk op onderstaande
momenten:
o 10u – 11u
o 14u – 17u30
o 18u – 20u
De bezoekersingang voor Hove zal niet meer via de tuin zijn, maar via de
oorspronkelijke ingang (-1) tussen het gebouw Hove en het hoofdgebouw
(bewegwijzering zal aangebracht worden). De bezoekersingang voor Huize Ida en
Huize Beatrijs blijft via het onthaal. We vragen om u nog steeds te registreren als
bezoeker.
Als u als bezoeker ziektesymptomen vertoont of u in een risicogebied op reis
geweest bent, vragen we u om uw bezoek uit te stellen.

Bij verdere vragen over de bezoekersregeling, vragen we om steeds contact op te nemen
met de betreffende dienst:
• Huize Ida:
057/22 69 81
• Huize Beatrijs:
057/22 69 83
• Hove:
057/22 69 82

